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Nota Técnica nº 004/2019  

 

PROCEDIMENTO TÉCNICO  Nº 046/2019  

OBJETO: Averiguação dos relatórios mensais de acompanhamento da operação e 

manutenção dos sistemas públicos de esgotamento sanitário de Blumenau/SC (Loteamento 

isolados) sob responsabilidade da Concessionária BRK Ambiental e. 

SOLICITANTE: Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico.  

INTERESSADO: SAMAE e o Munícipio de Blumenau e Concessionária BRK Ambiental.  

 

 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto 

6.017/2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se na figura 1:  
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Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

O município de Pomerode, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

195, de 17 de novembro de 2010, alterado pela Lei Complementar nº 250 de 19 de agosto de 

2013, e ao Novo Protocolo de Intenções, através da Lei Complementar nº 303, de 20 de junho 

de 2017, considerando neste a inclusão da regulação do transporte público.  

Desta forma, a AGIR desenvolve seus trabalhos de regulação, fiscalização e controle 

de serviços públicos e submetida a Lei Federal nº 11.445/2007, considerada marco regulatório 

do saneamento básico, os objetos de regulação nos serviços de: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também o transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 
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aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos etc.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos do seu requerimento de reajuste.  

 

2. INSTRUÇÃO  

 

O Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico, Sr. Ricardo 

Hübner, emite memorando interno nº. 63/2017 de 18/10/2017 no qual solicita manifestação 

com relação as receitas e despesas para os serviços prestados pela Concessionária BRK 

Ambiental nos loteamentos que possuem rede de afastamento de esgoto sanitário sem estação 

de tratamento. 

Na oportunidade disponibiliza o Procedimento Técnico nº. 46/2017 que tem como 

objeto averiguação dos relatórios mensais de acompanhamento da operação e manutenção dos 

sistemas públicos de esgotamento sanitário de Blumenau/SC (Loteamentos isolados) sob 

responsabilidade da Concessionária BRK Ambiental.  

 

3. DA ANÁLISE  

 

Nos relatórios mensais são trazidas as ações realizadas com operação e manutenção, 

relatório fotográfico, tabela com a relação dos sistemas isolados com afastamento e 

tratamento e demais descrições dos serviços realizados. 

Ocorre que os relatórios não apresentam valores dispendidos com as ações ora 

informadas, a partir disso, através de memorando interno nº 146/2019 foi solicitado 

informações quanto às receitas e despesas para os serviços prestados pela Concessionária 

BRK Ambiental que possuem rede de afastamento de esgoto sanitário sem estação de 

tratamento, o presente memorando solicitava levantamento dos últimos 24 meses, bem como 

o número de ligações de cada período. Ato contínuo, foi emitido ofício nº. 23/2019 – Técnico 

AGIR de 18 de janeiro de 2019, por parte do setor técnico para a Concessionária, que 

retornou a esta Gerência a resposta do ofício supracitado. 

O ofício DIR 034/2019 AGIR da BRK ambiental, recebido pela AGIR em 21/02/2019,   

responde que possui um balanço de receitas e despesas (o equilíbrio econômico-financeiro) 
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que considera a integral prestação dos serviços no Município, alega que pode haver distorções 

em análises segmentadas. Ainda alude sobre as responsabilidades assumidas que se 

relacionam com as receitas projetadas, alega ser complexo balanço de encargos e 

remuneração que deve ser analisado sempre de forma integrada. Reitera a importância a 

induzir análises equivocadas e distorções pois não estará corretamente refletido com 

equilíbrio e os encargos assumidos bem como a remuneração correspondente. Por fim informa 

que entregou relatório de manutenções em sistemas isolados com afastamento, setembro a 

dezembro 2018 e relação de custos e receitas dos sistemas isolados com afastamentos.  

A fim de evidenciar o papel fundamental da AGIR nesta nota técnica, traz-se ao 

presente Parecer a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de 

regulação o poder de definir as tarifas cobradas pelos prestadores de serviços perante seus 

usuários, nos termos do artigo 22 da mencionada lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade.  
 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II da mesma lei, onde: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas 

e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 

serviço ou de suas atividades; 

Igualmente, em consonância com o artigo 22 da Lei nº 11.445/2007 citado anteriormente, está 

o inciso IV da Cláusula Sétima do Protocolo de Intenções da AGIR, que traz como objetivos da 

Agência: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas normas 

regulamentares e nos instrumentos das Políticas Municipais de Saneamento 

Básico; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
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permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. (grifo 

nosso) 

 

Diante do exposto, o ofício DIR 034/2019 AGIR da BRK ambiental, recebido pela 

AGIR em 21/02/2019, não apresenta o controle sobre os gastos com sistemas isolados com 

afastamento sem tratamento, mas ensaio matemático utilizando a receita como métrica para 

expressão dos custos. 

 

4. DO PARECER      

Considerando: 

Que o valor de receita praticado de 50% (cinquenta por cento), sobre a tarifa vigente na tarifa 

mínima de serviço de esgotamento sanitário,  estabelecido no artigo 111 do decreto 10.809 de 

04 de dezembro de 2015, não guarda relação com o custo. 

Que esta Agência Reguladora, não recebeu nenhum relatório consubstanciando os gastos com 

o preço praticado de 50% do preço dos serviços de esgotamento sanitário.  

A complexidade de fazer uma avaliação isolada conforme mencionado no ofício resposta.   

 

Mediante o exposto, esta Gerência de Estudo Econômico-financeiros conclui e 

recomenda: 

 

1) Que seja criada uma comissão para avaliação do preço praticado entendendo que não 

existe somente os custos diretos e indiretos, mas remuneração, riscos e seguros 

implicados nos serviços que devem ser avaliados. 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), 03 de abril de 2019. 

 

 

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER 

Gerente de Estudos Econômico-Financeiros 

da AGIR 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista – AGIR 

CORECON-SC 1463 

 


